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تحقيق

هي املحبة بالالتينية، "كاريتاس" اسم يخترص معنى عملها. شكلت منذ تأسيسها يف لبنان عام 1972 رسالة امل لكل محتاج 
اليوم، تحديات كثرية يف ظل ازمة  او مريض او مظلوم. خمسون عاما، وهدف رابطة كاريتاس كان واضحا، هو االنسان. 

اقتصادية ارخت بثقلها عىل املجتمع اللبناين الذي تجتاحه جائحة الفقر املستجد 

رئيس رابطة كاريتاس لبنان: ال تهاون أمام التحّديات
التعاون مع األمن العام مثابة توأمة

رئيس رابطة كاريتاس لبنان االب ميشال عبود.

كثرية هي الروايات املؤثرة التي ال تتسع 
الصفحات لكتابتها. مواطنون عاجــزون 
املستشـفى،  دخول  تكاليف  تكبد  عــن 
ألن  ادويتهــم  يتناولون  ال  مرضـى 
واهال  رشائها،  عىل  لديهم  قدرة  ال 
مدارس  اقساط  دفع  عــن  عاجــزون 

اوالدهم.
هذا الواقع وضع املؤسسات االجتامعية 
امام تحديات كثرية، واستدعى عىل قدر 
يد  ملد  وطارئا  رسيعا  تدخال  االمكان 
ابوابها. من  يقرع  اىل كل من  املساعدة 
كاريتـاس  رابطـة  املؤسسات  هذه  بني 
مراكـزها  بكل  االجتامعيـة  لبنـان 
ومســاندة  دعـم  علـى  تعمل  التي 
نفسـيا،  صحيـا،  املحتاجـة  االسـر  االف 
اىل  اضافة  وامنائيا.  تربويا  اجتامعيا، 
يف  السـيام   الطارئة  املساعدات  تقديم 
الغذائيـة  املواد  بتوزيـع  يتعلـق  مـا 
لالطفــال،  والحفاضــات  والحليـب 
االساســية  املســاعدات  وتقديــم 
والحاميــة  االيــواء  وخدمــات 

للفئــات االكثـر حاجـة فـي لبنـان. 
الذين  اللبنانيني  عدد  يوميا  يتزايد 
يطرقون ابـواب مراكـز رابطة كاريتاس 
املناطــق،  فــي معظم  املنتشــرة  لبنان 
االزمـة  حـدة  تصاعـد  ادى  بعدما 
الفقــر  تزايــد  الــى  االقتصاديـة 
مســتوى  وتدنــي  االســعار  وتضخــم 
االساســية،  الخدمــات  الــى  الوصــول 
الغــذاء،  امليــاه،  الكهربــاء،  مثــل 
الرشائية،  القـدرة  وتــآكل  الصحــة، 
يومــيا  عـبئا  يشـكل  بـات  الـذي  االمـر 
للبنانيني وغيــر اللبنانيني فــي مختلــف 

الوثيق  التعاون  يأيت  هنا  ومن  املرجوة، 
مع االمن العام.

منذ العام 2000، تعترب كاريتــاس لبنــان 
االمن  مـن  املخولـة  الوحيـدة  الجهــة 
الســاعة،  مــدار  علــى  العمـل  العـام 
نظارة  داخــل  االســبوع،  ايــام  طيلــة 
التحقيق واالجراء،  العام - دائرة  االمن 
والطبية  االنسـانية  املساعدة  وتقديم 
والنشـاطات  والقانونيـة،  والنفسـية 
الـى  باالضافـة  للموقوفيـن،  الرتفيهيـة 
توقيـع مذكـرة تفاهـم فـي العـام 2005  
اىل  باالشخاص  االتجار  ضحايا  الحالــة 

بيوت االمان يف كاريتاس لبنان.
العام"  "االمن  اجرت  االطار،  هذا  يف 
كاريتاس  رابطة  رئيس  مع  حوارا 
فيه  تحدث  عبود  ميشال  االب  لبنان 
الرابطة،  تواجه  التي  التحديات  عن 
عىل  العام  االمن  مع  القائم  والتعاون 

كل الصعد.

■ ما هي املهام االساسية لكاريتاس؟
كنسية  خريية  جمعية  كاريتاس   □
لبنان سنة  1972، ونحتفل  تأسست يف 
لتأسيسها.  الخمسني  باليوبيل  العام  هذا 
تأسست  عاملية  كاريتاس  من  جزء  هي 
يف املانيا وموجودة يف 162 دولة. تنترش 
االرايض  معظم  عىل  لبنان  يف  كاريتاس 
هو  االقليم  اقليام.   36 ولها  اللبنانية، 
البقعة الجغرافية التي تضم قرى ومدنا 
من  مكتب  منها  كل  يف  يكون  عدة 
للمساعدة  حياتهم  كرسوا  املتطوعني 
سنوات،  ست  ملدة  تعيينهم  ويتم 
يف  الفقراء  وجود  اماكن  يستطلعون 

الجهات  مع  بالتنسيق  والقرى  املدن 
املساعدة  يقدمون  والخريية.  الفاعلة 
الذين  من  ويأخذون  للمحتاجني 
 89 من  اكرث  هناك  العطاء.  يستطيعون 
عدة  اقسام  اىل  تقسم  لكاريتاس  مركزا 
 10 لدينا  متنوعة.  قطاعات  يف  وتعمل 
موزعة  نقالة  عيادات  و9  صحية  مراكز 
احيانا  ونقوم  اللبنانية،  االرايض  عىل 
بحمالت طبية يف املناطق يرافقنا اطباء 
نفاجأ  باالدوية.  مزودون  وصيادلة 
يلجأون  الذين  من  الكبري  بالعدد  يوميا 
الشديدة  الحاجة  عىل  يدل  مام  الينا، 
القدرة  لديه  تعد  مل  الذي  لشعبنا 
رشاء  او  طبيب  اتعاب  بدل  دفع  عىل 
جاهــدة  كاريتاس  تسـعى  كام  دواء. 
شـامل  تعليمـي  نظام  الـى  للوصول 
ميّكن جميع االطفـال، بغـض النظر عـن 
تحقيـق  مـن  ومعتقداتهـم،  قدراتهـم 
فرصـا  لهـم  يوفـر  ممـا  طموحاتهـم، 
مراكـز   4 لـدينا  كذلك  للتعلم.  اكبـر 
الذيـن  التعلمية  الصعوبـات  لذوي 
التعلـم  فـي  ضعـف  مـن  يعانـون 

شعارنا الثبات 
في وقت االزمات وقد نجحنا 

في تحقيق ذلك

الحديثــة  للبيانــات  ووفقــا  املناطــق. 
اصدرتهــا  دراسـة  فـي  الــواردة 
االقتصاديــة  املتحـدة  االمم  لجنــة 
"االسكوا"،  اسـيا  لغربـي  واالجتامعيـة 
فـان نسبة السـكان الذيـن يعانـون فـي 
البعــد،  املتعــدد  الفقــر  مـن  لبنــان 
و2021   2019 عامـي  بيــن  تضاعــف 

مــن 42 اىل %82.
مكتــب  اشــار  نفســه،  الســياق  فــي 
الشــؤون  لتنســيق  املتحــدة  االمم 
االنســانية الــى ان اكثــر مــن مليــون 
مســاعدة  الــى  يحتــاجون  لبنانــي 
االساسـية.  احتياجاتـهم  لتغطيـة 
برنامــج  حــدده  مــا  وفق  وبالتالـي، 
مــن  واحــدا  فان  العاملــي،  االغذيــة 
اصــل اربعة اشخاص يف لبنان، يحتاج اىل 
مساعدات غذائية. يف املقابل، ال تقتصـر 
علــى  لبنــان  كاريتـاس  مسـاعدات 
الـى  تتعداهـا  بـل  املاديـة،  املسـاعدة 
املســتدامة،  التنميــة  فــي  املسـاعدة 
التـي  العمــل  فــرص  تأميــن 
الطاقـات  باستثامر  لالشـخاص  تسمح 
ومراكـز  الزراعية  التعاونيات  عرب 
الريفيـة  املشــاريع  الغذائـي،  التصنيــع 
االنســانية  املشــاريع  مــن  وغريهــا 
الرتبوي،  الصعيد  عىل  واالجتامعيــة. 
الالجئيــن   - الحاميــة  قســام  يواصــل 
لبنــان،  كاريتــاس  فــي  والهجــرة 
الخدمــات  انــواع  مختلــف  تقديــم 
والطبيــة  والقانونيــة  االجتامعيــة 
بهــدف  اجنبــي،  وعامــل  الجىء  لكل 
حاميتهـم قانونيـا، ولهذه الغاية تتعاون 
االهداف  لتحقيق  عدة  مؤسسات  مع 

واضطـراب  خفيفـة  عقليـة  واعاقـات 
ومشاكل  الخفيف  التوحد  طيف 
ســلوكية. اما القطاع االجتامعي فيتمثل 
باملراكز يف االقاليم التي يلجأ اليها الناس 
لطلب حاجاتهم السيام فـي مـا يتعلـق 
والحليب  الغذائيـة  املواد  بتوزيـع 
وتقديــم  لالطفال،  والحفاضات 
وخدمــات  االساسية  املسـاعدات 
االكثـر  للفئــات  والحاميــة  االيــواء 
حاجـة. كام نعمل عىل تحسني الظروف 
اننا  علام  السوريني،  لالجئني  املعيشية 
املتحدة  السامية لالمم  املفوضية  رشكاء 
اىل  اضافة  لبنان.  يف  الالجئني  لشؤون 

عملنا مع العامالت االجنبيات املعنفات. 
قناعة  من  فينطلق  التنمية  برنامج  اما 
وبدل  اعّلمك،  اعطيك  ان  "بدل  ثابتة: 
يف  صنارة".  اعطيك  سمكة  اعطيك  ان 
كبري  بعمل  قمنا  بريوت،  مرفأ  انفجار 
عىل االرض عرب ترميم املنازل املترضرة 
تضم  املساعدات.  من  العديد  وقدمنا 
ونحو  متطوع   2000 حواىل  كاريتاس 
وتقدم  يوميا،  يعملون  موظف   800
كل  بني  تتنوع  خدمة  مليون  يقارب  ما 

القطاعات التي ذكرتها. 

■ من اين يأيت التمويل؟
وخارجي.  داخيل  كاريتاس  متويل   □
للقيام  للناس  مجاال  نرتك  الداخل  يف 
نريد  "ال  عبارة  ونستخدم  الخري  باعامل 
ان  نريد  وحدنا،  السامء  اىل  نصعد  ان 
مير  السامء  اىل  الطريق  سويا،  نكون 
شفافية  بكل  نعمل  نحن  الفقراء".  عرب 
وَمن  معنا  يعمل  َمن  فريتاح  ووضوح، 
نتشارك معه. القسم االكرب من امليزانية 
تقدم  مانحة  دولية  جهات  من  يأيت 
برامج متويلية. اما الجهات املحلية، فقد 
اوكرانيا  يف  بالوضع  حاليا  تتأثر  بدأت 
يأيت عرب تربعات،  التمويل  خصوصا وان 
بسبب  تنخفض  بدأت  املوارد  ان  اال 
تداعيات هذه الحرب. لذا، نعتمد حاليا 
يساعدنا  الذي  اللبناين  االغرتاب  عىل 
اود  لبنان.  خارج  االبرشيات  بعض  يف 
العام"  "االمن  مجلة  منرب  من  اطلق  ان 
ان  املساعدة  يريد  مغرتب  كل  اىل  نداء 
من  يقني  عىل  وسيكون  معنا،  يتعاون 

الوجهة التي ستسلكها تربعاته.

خالل  كاريتاس  الحظته  الذي  ما   ■
السنوات الثالث من االزمة يف لبنان؟

االزمات،  وقت  يف  الثبات  نحاول   □
الثبات  حاولنا  وقد  شعارنا.  هو  هذا 
ففي  النجاح.  يكمن  االزمة، وهنا  خالل 
االزمات ال نتعلم شيئا جديدا بل نطبق 

هو  ما  مواجهة  ونتعلم  تعلمناه،  ما 



7475
عدد 112 - كانون الثاني 2023عدد 112 - كانون الثاني 2023

الحالية  االزمة  ظل  يف  علينا.  طارئ 
الجدد  بالفقراء  تسميته  ميكن  ما  هناك 
لكاريتاس،  سابقا  يتربعون  كانوا  الذين 
وباتوا  اليوم  اعاملهم  توقفت  وقد 
يلجأون حاليا الينا طلبا للمساعدة. هي 
ظاهرة غريبة، فالبعض منهم ال يلجأون 
كرامتهم  ألن  بصمت  يتأملون  بل  الينا 
ونحن  االبواب،  بقرع  لهم  تسمح  ال 
وبتقطع".  "مرحلة  انها  دامئا  لهم  نقول 
عندما اتحدث عن الفقراء الجدد، اعني 
اصحاب الدخل املحدود خصوصا القطاع 
كانت  شخص  الف   270 من  اكرث  العام 
دوالر  و2000   1000 توازي  رواتبهم 
تعد  مل  وهي  دوالر،   100 نحو  لتصبح 
االساسية،  اليومية  حاجاتهم  لهم  تؤّمن 
علام  كاريتاس،  ابواب  بقرع  بدأوا  لذا 
كل  تلبية  عىل  قدرتنا  لعدم  نخجل  اننا 
تبدأ  اولويات  اليوم  لدينا  الطلبات. 

اننا  اال  عليها،  يدق  ملن  مرشعة  ابوابنا 
الكسل،  عىل  اعتاد  البعض  ان  الحظنا 
للعاطل  تأمني عمل  احيانا  نحاول  كوننا 
غري  يراه  النه  يرفضه  لكنه  العمل،  عن 
مناسب له. َمن يرفض العمل ال يستحق 

املساعدة. 

التي  االساسية  التحديات  هي  ما   ■
تواجه عمل كاريتاس حاليا؟

من  امليزانية  وخفض  املتزايد،  الفقر   □
االسايس  التحدي  لكن  املانحة.  الجهات 
الجمعيات  التنسيق بني  يكمن يف غياب 
هو  نطلبه  وما  االرض،  عىل  املوجودة 
هذا  يف  البعض  بعضنا  مع  ننسق  ان 
لبنان  اىل  تدخل  اموال  مثة  السياق. 
وجهتها  نعلم  ال  لكننا  جمعيات،  لصالح 
التنسيق  بهذا  نطالب  لذا  الحقيقية، 
تعلم  هل  جهودنا.  توحيد  اجل  من 

ما  اخريا  نشأت  التي  الصدفة  جمعيات 
هي حاجات شعبنا؟ 

كاريتاس  بني  وثيق  تعاون  هناك   ■
وكيف  مجاالته  هي  ما  العام،  واالمن 

التنسيق؟ يتم 
□ انطلق مام قاله يوما املدير العام لالمن 
كاريتاس  "ان  ابراهيم  عباس  اللواء  العام 
ما  هذا  ينفصالن".  ال  توأمان  العام  واالمن 
قديم  تنسيق  يف  واننا  خصوصا  يشجعنا، 
مع االمن العام ال يزال مستمرا. عىل سبيل 
املثال، هناك مركز التوقيف الذي تتواجد فيه 
كاريتاس بكل طاقمها، وتقدم كل الخدمات 
الطبية والعناية للموقوفني لدى االمن العام 
مام يخلق نوعا من شبكة االمان. كام تعمل 
االجنبيات  العامالت  ايواء  عىل  كاريتاس 
يعانني من مشاكل عدة.  واللوايت  املعنفات 
فنقوم مبتابعتهن من خالل جهازنا القانوين 

ملساعدتهن عىل انجاز معامالتهن القانونية 
لدى االمن العام. فهناك عامالت يدخلن اىل 
واحيانا  بيوت  للعمل يف  ويستخدمن  لبنان 
الوصول  قبل  عملهن  هو  ما  يعلمن  ال 
ويصبحن  البيوت  من  فيهربن  لبنان،  اىل 
الينا  يلجأن  عندها،  الشوارع.  يف  مرشدات 
لعودتهن  بالتحضري  ونقوم  ونستقبلهن 

من  اخرى  مجاالت  اىل  اضافة  بالدهن.  اىل 
التعاون كالدورات التدريبية مثال. هنا، اود 
التي  العلمية  والطريقة  باملناقبية  انّوه  ان 
وعنارصه،  العام  االمن  ضباط  بها  يعمل 
ونقدر االنسانية التي نلمسها يوميا يف عملنا 
معهم. عندما يعمل الجميع بحسب القانون 
انسانية يف آن واحد، ال شك يف ان  وبروح 
يف  نسري  نحن  خري.  بألف  سيكون  املجتمع 
نفق لكننا نرى النور يف نهايته، ولدينا االمل 
الصوت  نرفع  النور.  هذا  اىل  الوصول  يف 
املساعدة  يستطيع  شخص  كل  اىل  عاليا 
النفق  للخروج من  كبرية  او  بسيطة  بأمور 
مييز  ما  اخريا،  البعض.  بعضنا  مع  بالتعاون 
حاجات  تعرف  انها  غريها  عن  كاريتاس 
تلبية كل هذه  لكن هل نستطيع  الشعب، 
نرفع  لذلك  كال.  عالنية:  نقولها  الحاجات؟ 

الصوت ونطلب املساعدة .
م. ش.

باالستشفاء الذي يأخذ الحيز االكرب من 
الناس  ان عددا كبريا من  اذ  اهتامماتنا، 
تسديد  عن  عجزوا  بعدما  الينا  يلجأون 
املستشفيات.  فواتري  يف  املستحق  املبلغ 
قد  اشخاصا  هناك  ان  الحظنا  وقد 
اىل  الدخول  يستطيعوا  مل  ألنهم  توفوا 
الالزم.  الدواء  تأمني  او  املستشفيات 

تعاوننا وثيق مع االمن 
العام ونقدر االنسانية التي 

نلمسها في عملنا 
مع ضباطه وعناصره

تضم كاريتاس حوالى
2000 متطوع ونحو
800 موظف وتقدم 

ما يقارب مليون خدمة


